
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA 
ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASI RƏYASƏT HEYƏTİNİN 

20 may 2022-ci il tarixli 
QƏRARI 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin ölkə ərazisində xüsusi karantin rejimi 

ilə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması barədə müvafiq qərarları nəzərə alınaraq 

dissertasiya işlərinin dissertasiya şuralarının nəzdində fəaliyyət göstərən elmi seminarlarda 

müzakirəsi və dissertasiya şuralarında müdafiəsi ilə bağlı aşağıdakı qərarlar qəbul edilsin:  

1. Komissiyanın Rəyasət Heyətinin 29.01.2021-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Xüsusi karantin rejimi dövründə dissertasiya şuralarında müdafiələrin təşkili və 

keçirilməsinə dair Tələblər” və  “Xüsusi karantin rejimi dövründə dissertasiya şuralarının 

nəzdində fəaliyyət göstərən elmi seminarlarda müzakirələrin təşkili və keçirilməsinə dair 

Tələblər” ləğv edilsin; 

2. “Müdafiənin yekunları üzrə dissertasiya şurası üzvlərinin elektron gizli səsvermə 

qaydası” təsdiq edilsin (əlavə edilir); 

3. Dissertasiya şurasının tərkibində əcnəbi və xaricdə yaşayan üzvlər təmsil 

olunduqları təqdirdə onların dissertasiya şurasının iclaslarına distant qoşulmalarına icazə 

verilsin. Digər hallarda üzvlərin iclaslarda əyani iştirakları təmin edilsin (Gəncə və 

Naxçıvanda fəaliyyət göstərən dissertasiya şuraları istisna olmaqla).    

 

Bu qərar 1 sentyabr 2022-ci il tarixindən qüvvəyə minir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pəncərə 2. 

Siz həqiqətən iddiaçının göstərilən  
elmi dərəcəyə layiq olması ilə 
razısınız? 

 

ELEKTRON SƏSVERMƏ BÜLLETENİ 

İddiaçı elmi dərəcəyə layiqdir 

 Razıyam Razı deyiləm 

Siz həqiqətən iddiaçının göstərilən 
elmi dərəcəyə layiq olması ilə razı 
deyilsiniz? 
 
 Bəli 

Səsverməyə 
geri dön Bəli 

Səsverməyə 
geri dön 

Səsiniz qeydə alındı. 

Təşəkkür edirik! 

Pəncərə 3. 

Pəncərə 4. 

Pəncərə 1. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
                                                                                                     Ali Attestasiya Komissiyası 

Rəyasət Heyətinin 20 may 2022-ci il tarixli qərarı 
                                                                                                ilə təsdiq edilmişdir 

 
Müdafiənin yekunları üzrə dissertasiya şurası üzvlərinin elektron gizli 

səsvermə qaydası 
 

1. Dissertasiya şurasında müdafiə bitdikdən sonra gizli səsvermə elektron qaydada 
Komissiyanın rəsmi internet saytında keçirilir. 

2. Gizli səsvermədə iştirak etmək məqsədilə Komissiya tərəfindən hər bir dissertasiya 
şurası üzvünün “İstifadəçi adı” (Login) və “Şifrə”si (Parol)  möhürlənmiş zərfdə dissertasiya 
şuralarının elmi katiblərinə təqdim edilir. Elmi katiblər möhürlənmiş zərfləri müvafiq 
dissertasiya şuralarının hər bir üzvünə təqdim edirlər. “İstifadəçi adı” (Login) və “Şifrə” 
(Parol) heç bir halda paylaşılmır və məxfiliyi qorunur.  

3. Dissertasiyanın müdafiəsi bitdikdən sonra “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası 
haqqında Əsasnamə”nin 5.53-cü bəndinin tələbləri nəzərə alınmaqla elektron gizli səsvermə 
aşağıdakı qaydada keçirilir: 

3.1. elmi katib elektron səsverməni aktivləşdirdikdən sonra dissertasiya şurasının hər 
bir üzvü Komissiyanın rəsmi internet saytında “Dissertasiya şuraları” menyusundan 
“Elektron səsvermə” bölməsinə daxil olaraq şəxsi “İstifadəçi adı” (Login) və “Şifrə” (Parol) 
vasitəsilə səsvermə platformasına keçir; 

3.2. dissertasiya şurasının üzvü açılan səsvermə platformasında müdafiənin keçirildiyi 
müvafiq şuranın qeydiyyat nömrəsini seçir; 

3.3. növbəti pəncərədə müvafiq iddiaçının adı, atasının adı, soyadı, dissertasiya 
mövzusu, ixtisas şifri və adı, elm sahəsinin adı və iddia edilən elmi dərəcə göstərilən 

cədvəldə “Səs ver” düyməsini seçməklə səsvermədə iştirak edir;  

3.4. səsvermə 

zamanı 
monitorda ardıcıl 

açılan aşağıdakı pəncərələrdə müvafiq əməliyyatlar həyata keçirilir: 



3.5. Səsvermədə iştirak edən şura üzvlərinin səs verdiklərindən əmin olduqdan sonra 
elmi katib “Səsvermə bitdi” düyməsini seçir və səsvermə bitmiş hesab olunur. 

3.6. Dissertasiya şurasının üzvləri elektron gizli səsvermədə iştirak etdikdən sonra 
səsvermənin nəticəsi monitorda aşağıdakı kimi əks olunur:  

Pəncərə 5. 

 

 

 

     

 

Elektron gizli səsvermədə müdafiənin keçirildiyi ixtisas üzrə dissertasiya şurası 
üzvlərindən  _______ nəfər iştirak etmişdir. 
                         (sayı) 
 
Müdafiənin keçirildiyi ixtisas üzrə şura üzvlərinin gizli səsverməsinin nəticəsi: 
____________________ 
     (müsbət və ya mənfi) 
 
Lehinə ________________ səs 
                      (sayı) 
Əleyhinə ______________ səs 
                      (sayı) 
 

Elektron gizli səsvermədə dissertasiya şurasının digər üzvlərindən _______ nəfər 
iştirak  
                                                                                                      (sayı) 
etmişdir. 
 
Dissertasiya şurasının digər üzvlərinin gizli səsverməsinin nəticəsi: 
____________________ 
          (müsbət və ya mənfi) 
 
Lehinə ________________ səs 
                        (sayı) 
Əleyhinə ______________ səs 
                              (sayı) 
 

Dissertasiya şurasının üzvlərinin elektron gizli səsverməsinin yekun nəticəsi: 

İddiaçı ____________________________ ____________________________  mövzusunda 
                                 (iddiaçının adı, atasının adı, soyadı)                    (dissertasiyanın mövzusu) 
 
___________________________ ixtisasında _________________________ elm sahəsi üzrə 
                      (ixtisasın şifri və adı)                                                                 (elm sahəsinin adı)             
 

_ ______________________________  elmi dərəcəsi verilməsi üçün gizli səsvermənin nəticəsi 
                   (fəlsəfə doktoru və ya elmlər doktoru)  
 

 _____________________  hesab edilir. 
(müsbət və ya mənfi)   

       



4. Elektron səsvermə zamanı hər hansı texniki və ya digər səbəbdən səsvermənin 
başa çatdırılıması mümkün olmadıqda elmi katib “Səsverməni dayandır” düyməsini 
seçməklə səsverməni dayandırır və bu barədə Komissiyaya məlumat verir. Müdafiənin 
keçirildiyi gün müvafiq nasazlıq aradan qaldırıldıqdan sonra səsvermə yenidən keçirilir. 

5. Elektron səsvermənin monitorda əks olunan nəticəsi çap edilərək hesablama 
komissiyasının protokoluna (“Dissertasiya şuralarının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili 
barədə Təlimat”a Əlavə 1.9) əlavə edilir.  

6. Elektron səsvermənin nəticəsi barədə məlumatlar Komissiyanın rəsmi internet 
saytında arxivləşdirilərək saxlanılır.  

 

 

 

 

 


